
ZATERDAG 21 SEPTEMBER WORKSHOP

KERKFOTOGRAFIE IN 
DE ABDIJ VAN BERNE



berneboek.com

Datum:  Zaterdag 21 september 2019 
Aanvang:  10.00 uur (tot ca. 16.15 uur)
Plaats:  Abdij van Berne, Norbertuszaal, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk
Entree:  € 49,- (incl. lunch)
Aanmelden: Per e-mail op activiteiten@bernemedia.com, of bij boekhandel Berne. 

Uw aanmelding is definitief na ontvangst van betaling van € 49,- p.p. op bankrekening 
NL19 INGB 0000 825536 t.n.v. Boekhandel Berne onder vermelding van workshop kerk-
fotografie 21 september en uw naam. Graag tot ziens!

Workshop Kerkfotografie  
Na een korte introductie gaat u aan de slag met de camera. U leert over scherpstelling, 
belichting, diafragma, sluitertijd en ISO-waarde. U krijgt ook allerlei tips over het foto-
graferen van kerken. En natuurlijk wordt er geoefend!  Er wordt vooral gewerkt vanuit 
de halfautomatische stand, dat betekent, dat u een camera nodig hebt, die u zelf in 
kunt stellen. Het resultaat van de opdracht wordt samen besproken zodat de deelne-
mers van elkaar kunnen leren.
Voor wie is het?
Voor iedereen die wil leren hoe een camera werkt; opdat u zelf kunt bepalen hoe uw 
foto eruit komt te zien. En vooral hoe u in een kerk - waar fotograferen lastig kan zijn - 
toch mooie foto’s kunt maken.
Als de camera en hoe deze werkt voor u geen geheimen meer heeft, kan deze work-
shop toch van meerwaarde zijn, omdat alle voorbeelden en tips vanuit de praktijk van 
het fotograferen van kerken zijn. Het is geen verdiepingscursus fotografie voor gevor-
derden. Er is plaats voor tien deelnemers, dus wees er snel bij! 
Wat moet u meebrengen?
Een instelbare camera, het boekje van uw camera, en als u het hebt, een statief. 
Pen en papier 
Programma
10.00-12.30 uur Theorie, het leren kennen van uw camera en dit ter plekke oefenen
12.30-13.15 uur Lunch en vervolgens doorspreken van de opdrachten
13.30-14.30 uur Oefenen in de Abdijkerk 
14.30-15.30uur Bespreken van de resultaten en nog een keer oefenen 
15.30-16.15uur Nabespreking en afsluiting met een 
consumptie naar keuze in het proeflokaal. 

Voor meer informatie zie www.kerkfotografie.nl 
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Zaterdag 21 september organiseert boekhandel Berne een workshop Kerkfotografie 
in de Abdijkerk o.l. v. (kerk)fotograaf Diana Nieuwold. 


